ROKOVNIK VPISA NA SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
AKTIVNOSTI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO
Objava razpisa za vpis v srednje šole (SŠ) in dijaške domove(DD)
Informativni dnevi v SŠ in DD

DATUM

MESEC

22. 1. 2021

JANUAR

12. in 13. 2. 2021
FEBRUAR

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in
spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v programe, kjer je
to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o
izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programe
Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazij (š)
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanj in
spretnosti
Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis
(OBJAVA NA: www.mizs.gov.si)
Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ
(www.mizs.gov.si)
Možnost morebitnega prenosa prijav za vpis v SŠ

4. 3. 2021
MAREC
11. – 20. 3. 2021
(do 26. 3. dobijo
potrdila)
do 2. 4. 2021
8. 4. 2021
do 16. ure
do 16. 4. 2021
do 22. 4. 2021

NPZ: slovenščina

4. 5. 2021

NPZ: matematika

6. 5. 2021

NPZ: biologija

10. 5. 2021

Objava omejitev vpisa (www.mizs.gov.si)

21. 5. 2021

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

27. 5. 2021

Seznanitev učencev z dosežki NPZ

1. 6. 2021

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka
Objava rezultatov 1. kroga in obveščanje kandidatov, ki niso bili
uspešni z možnostmi v 2. krogu ter objava spodnjih mej 1. kroga
izbirnega postopka na www.mizs.gov.si
Rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka (samo
neizbrani v 1. krogu)
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (Srednje šole)
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
Objava še prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)
Vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta

APRIL

16. – 21. 6. 2021
do 14. ure
21. 6. 2021
do 15. ure
do 24. 6. 2021
do 15. ure
do 29. 6. 2021
do 15. ure
do 30. 6. 2021
do 14. ure
1. 7. 2021
do 15. ure
31. 8. 2021

MAJ

JUNIJ

JULIJ
AVGUST

Priporočam, da skupaj s svojim devetošolcem pregledate spodaj navedene internetne strani
z informacijami o srednjih šolah, pogojih za vpis, poklicih, zaposlitvah, svetovanju pri
poklicni orientaciji, samooceni interesov, lastnosti in kompetenc…
www.mojaizbira.si
www.mizs.gov.si
www.dijaski.net
https://www.ess.gov.si/mladi
OBJAVA RAZPISA
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
PREIZKUSI NADARJENOSTI OZ. SPRETNOSTI
https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenostiznanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/





program Zobotehnik (Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana)
program Fotografski tehnik (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana)
program Tehnik oblikovanja (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Srednja
šola za oblikovanje Maribor, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota)



različne smeri Umetniških gimnazij (z likovno smerjo, glasbena smer, plesna smer)

POTRDILO O PSIHOFIZIČNI SPOSOBNOSTI
https://www.dijaskisvet.si/dijaski-os/clanki/video-informacije-o-preizkusih-nadarjenostiza-vpis-v-srednje-sole/





program Rudarstvo (Šolski center Velenje na Rudarski šoli)
Frizer (SPI)
Športni oddelek na gimnaziji in ekonomski gimnaziji
Plesna in glasbena smer

Obrazec in dodatne informacije:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenostiznanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/
INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/
OBISK KARIERNEGA SREDIŠČA NA PTUJU


Krempljeva ulica 2, Ptuj; telefon: 02 771 07 07

VARNI NA INTERNETU

https://www.varninainternetu.si/

http://safe.si/

Pripravila: ŠSS Doroteja Vodopivec
mag. psih.

